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ÖZET: Bu olguda, 50 yaşındaki bir kadında Psychoda (P.) albipennis’in neden olduğu ürogenital myasis rapor edilmektedir. Söz konusu şahıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde idrar kesesi ameliyatı olduktan sonra, idrarında küçük, beyaz renkli, hareketli parçalar olduğu iddiasıyla tekrar hastaneye başvurmuştur. Hastanın idrarında yapılan parazitolojik muayenede 3 adet 4. dönem
Psychoda albipennis larvasına rastlanmıştır. Parazitin atılmasına ve komplikasyonların önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen antibiyotik ve idrar yolu antiseptiği uygulamaları sonucunda hastanın şikayetleri ortadan kalkmıştır. Olgu, idrar kesesi operasyonu sonrasında görülmüş olmasından ve parazitolojik muayene noktasına gelinceye kadar geçen süreçte, hastanın geçirdiği tanı ve tedavi evrelerinden
ötürü hekimlik açısından önemli bulunmuştur.
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Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis in a Woman
SUMMARY: We report the case of urogenital myiasis caused by Psychoda albipennis in a 50-year-old female patient who had a urinary
bladder surgery at Osmangazi University, Faculty of Medicine. After the surgery she returned to the hospital claiming that she had seen
small, white colored, active particles in her urine. The examination of the material revealed the presence of 3 larvae, which were identified as the fourth stage of the moth fly Psychoda albipennis. The complaints of the patient disappeared after antibiotic and antiseptic
treatment of the infested area. This case is of special interest due to the fact that parasites were seen after urinary bladder surgery.
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GİRİŞ
Insecta sınfı, Diptera dizisine bağlı sineklerin yumurta ve larvalarının canlı insan veya hayvan dokularında gelişmeleri
esnasında oluşturdukları reaksiyonlar “myiasis” olarak tanımlanmaktadır. Bazı sinek türleri, normal koşullarda, larvalarının
gelişimi için leş, çöp, lağım gibi ayrışmakta olan organik yapıları tercih etmekte, ancak bulunduğu ortamda ki duruma göre
canlı üzerinde bulunan ve larvaları için uygun beslenme alanı
olarak kullanabileceği vücut kısımlarına, irinleşmiş, ayrışmış
organik içerikten zengin, yaralı dokulara da larva veya yumurta bırakabilmektedirler. Bu durum “fakültatif-şarta bağlı
myiasis” olarak isimlendirilmektedir (1, 6, 7). Fakültatif
myiasis olgularına insanlarda, özellikle tropik ve subtropik
bölgelerde, özellikle de sıcak mevsimlerde sıklıkla rastlanabilmektedir. İnsanlarda çok fazla karşılaşılmamakla birlikte
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görülebilen, tanısı ve oluşturduğu reaksiyonlar açısından çoğu
kez özel bir konuma sahip olan fakültatif myiasis olgularından
biri de “ürogenital myiasis”tir. Pek çok sinek türüne ait larvalar tarafından oluşturulmuş ürogenital myiasis olguları ile
karşılaşılabilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, Cezayir’ de,
37 yaşındaki bir kadında Fannia canicularis’in (12), Hindistan’da 45 yaşındaki bir kadında (17) ve Malezya’da 76 yaşındaki bir erkekte Chrysomya bezziana’nın, (14), İspanya’da, 86
yaşında (2) ve Brezilya’da 19 yaşında bir kadında Sarcophaga
spp’nin (11), Avrupa’da 86 yaşında bir erkekte Thyrsocnema
incisilobata’nın (13), Brezilya’da 21 yaşındaki bir erkekte
Dermatobia hominis’in (11), Hindistan’da Megaselia
scalaris’in (15), Türkiye’de Eristalis tenax (9) ve Lucilia
sericata’nın (4) neden olduğu, ürogenital sisteme yönelik
myiasis olguları örnek gösterilebilir.
İnsanlarda ürogenital myiasise neden olan diğer bir sinek türü
ise Psychoda albipennis’tir. Özellikle Avrupa’nın ılıman iklime sahip kısımlarında görülmekle birlikte Palaearctic bölgenin
diğer bölümlerinde de bulunabileceği bildirilmiştir (18). İnsanlarda P. albipennis kaynaklı ürogenital myiasis olguları ile çok
sık olmasa da karşılaşılabilmektedir (4). Burada, 50 yaşındaki
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bir kadında söz konusu sineğin larvaları tarafından oluşturulan
ürogenital myiasis olgusu ve ilgili olguya yönelik tanı ve tedavi sürecindeki evreler irdelenmektedir.
OLGU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, idrar
kesesinden ameliyat olan 50 yaşındaki bir kadın hasta, ameliyattan 1 ay sonra sık idrara çıkma ve idrarını tutamama gibi
şikayetler nedeniyle, kontrol amaçlı cam kavanozda idrar topladığı sırada, idrarında küçük, beyaz renkte hareketli parçalar
gördüğünü iddia ederek hastaneye tekrar başvurmuş, bunun
üzerine çeşitli muayeneler gerçekleştirilmiş, bakteriyolojik
ekimler yapılmış, ancak herhangi bir sonuç elde edilememiştir.
Bu veriler ve şikayetlerdeki ısrarlı tutuma istinaden hasta Psikiyatri Kliniğine yönlendirilmiştir. Takip eden dönemde yapılan ilgili bilim dalları arası görüşmeler üzerine, hastada
ürogenital myiasis olabileceği düşünülmüş ve hastadan idrarını iki gün biriktirmesi istenmiştir. Gelen idrar örneğinde iki
adet larva görülmüş, ancak olası kontaminasyon riskini elemine etmek amacıyla gözetim altında bir gün tutulan hastanın
idrarı yine toplanmış ve aynı gün içerisinde bir larvanın daha
düştüğü görülmüştür. Düşen larvalar %70’lik etil alkol içerisine alınmış ve mikroskop altında yapılan incelemelerinde P.
albipennis’in 4. dönem larvası oldukları anlaşılmıştır (Şekil 1).
Herhangi bir komplikasyona neden olmadan, kesede bulunma
ihtimali olan larvaların atılmasını sağlamak amacıyla antibiyotik ve idrar yolu antiseptiği verilen hastanın takip eden dönemde herhangi bir şikayeti kalmamıştır.

Şekil 1. P. albipennis’in 4. dönem larvası

TARTIŞMA
İnsanlarda ürogenital myiasise neden olabildiği bildirilen
Psychoda albipennis’in (4), Avrupa’nın ılıman iklime sahip
kısımları başta olmak üzere Palaearctic bölgede görülebileceği
(18), başta Ankara, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Bursa gibi iller
olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinde de yaygın olarak bulunduğu bildirilmiştir (8, 16). Büyüklüğü 1-2 mm’yi
geçmeyen ergin sineklerin vücutları gri-kahverengi yoğun

kıllarla kaplıdır ve bu yapısıyla küçük bir güve benzeri görüntüye sahiptirler. Ergin sinekler evlerde, özellikle de nemli
tuvalet ve banyolarda bulunurlar. Yumurtalarını 30-40’lı yığınlar halinde nemli, loş, bol bakteriyel üremesi olan alanlara
bırakırlar. Sineğin 4 larva dönemi bulunmaktadır. Larvaları
özellikle nemli ve kirli alanlarda, bozulmakta olan sebzelerde
ve meyvelerde, çöp yığınlarında ve kanalizasyonla sulanan
bitkilerin olduğu yerlerde bulunur. İnsanlarda myiasis bakımından genellikle çok fazla öneme sahip olmayan bu sinek,
bazen yumurtalarını ürogenital açıklığa bırakabilmekte ve
dolayısıyla da fakültatif ürogenital myiasise neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak idrar kesesi irritasyonu veya yangısı
gelişebilmektedir. Enfeste insanların idrarlarında, yer yer atılan
sineğe ait dördüncü dönem larvaları (4-8 mm ) görmek mümkündür (3, 4, 18). İnsanlarda P. albipennis kaynaklı ürogenital
myiasis olguları ile çok sık olmasa da karşılaşılmaktadır. Daha
önce Türkiye’de, Ankara’da 13 yaşında bir erkek çocukta (4) ve
Sakarya’da 21 yaşında bir kadında P. albipennis larvalarının
sebep olduğu ürogenital myiasis olgusu bildirilmiştir (16). İncelenen bu olguda ise bir ay önce idrar kesesi ameliyatı olan 50
yaşındaki bir kadında, aynı türden bir myiasis olgusu ile karşılaşılmış olup, idrar ile atılan Myiasis nedeni larvaların P.
albipennis’in 4. dönem larvaları olduğu anlaşılmıştır.
Psychoda albipennis’in 4. dönem larvaları beyazımsı gri renkte, yaklaşık 3-5 mm büyüklükte olup, kurtçuk şeklindedir ve
hafif yassı bir görünüme sahiptir. Bazen kenarları dişçikli
olabilen larvaların üzerleri kısa tüylerle veya pullarla kaplıdır.
Vücudun dorsalinde yer alan plak sayısı değişken olup genellikle geriye doğru yer alan 7-8 halkada dikkati çeker. Kayış
şeklinde olan plakların genişlikleri boylarının 3-4 katı kadardır
ve arka uçlarında dişçik bulunmaz. Son halkada bulunan sifon
ince yapıdadır ve boyu eninin 7-8 katı kadardır. Dipten uca
doğru incelen sifonun uç kısmında, etrafı uzun kıllarla kaplı
bir çift stigma vardır. Olgudan toplanan larvaların mikroskop
altında yapılan incelemelerinde, araştırmacılar (3, 18) tarafından P. albipennis’in 4. dönem larvalarına yönelik olarak tarif
edilen söz konusu özellikler ayrıntılarıyla ortaya konmuştur.
Myiasiste tedavi amacıyla, imkan veren dokulardan larvaların
direkt olarak toplanabileceği, ilgili dokuya antiseptik ve
komplikasyonlara karşı antibiyotik uygulamalarından, dokuya
göre antiparaziter ilaçlardan yararlanılabileceği bildirilmiştir
(5). Burada incelenen olguda da, gerek hastanın ürogenital
sisteminde bulunabilecek larvaların düzgün bir şekilde atılımını sağlamak, gerekse de olası komplikasyonların önüne
geçebilmek amacıyla idrar yolu antiseptiği ve antibiyotik uygulamalarından yararlanılmış ve hastanın soruna yönelik şikayetleri ortadan kalkmıştır.
Sonuç olarak incelenen bu olgu ile, ürogenital myiasis tablolarında P. albipennis’in, idrar kesesine yönelik her türlü problem de myiasisin mutlak surette dikkate alınması gerektiği ve
ürogenital myiasis tedavisi amacıyla ise antibiyotik ile idrar
yolu antiseptiklerinden yararlanılabileceği anlaşılmıştır.
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